
Interiérový kiosek vhodný pro Point Of Service a In-Store navigační systémy

AIK TOTEM
• 42" TFT displej s LED podsvitem  1080×1920 

• Intel Celeron QuadCore / Intel Core i5

• GPU Intel HD Graphics

• 4 GB RAM

• Windows 10 IoT 

• 2x LAN / 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0

• RFID čtečka bezkontaktních karet (volitelně)

• EDGE / GPRS / UMTS (3G) modem (volitelně)

• Robustní ocelová antivandal konstrukce

• Branding kiosku

• SAW dotyková technologie

Multimediální kiosek AIK TOTEM se 42 palcovým velkoformátovým displejem je 
ideálním řešením pro vaše In-Store navigační systémy.
Velkoformátový dotykový displej multimediálního kiosku 
AIK TOTEM je ideálním médiem pro In-Store komunikaci. 
Velkou zobrazovací plochu displeje lze využít jako 
multifunkční informační panel (navigační systém 
obchodního centra, business centra, důležité informace, 
databáze, aktuality, …) nebo jako nosič digitální reklamy.

Ergonomie kiosku respektuje předevžším uživatele
a jeho potřebu pohodlného ovládání. 

Systém
CPU
RAM
uložiště 

I/O
usb
ethernet

audio

Vlastnosti
úhlopříčka
touchscreen
rozlišení
povrchová úprava

Intel Celeron 4x 2.0GHz (volitelně Intel Core i5 2.5GHz)
4 GB
SSD / HDD

2x USB 2.0 + 2x USB 3.0
2x LAN + Wi-Fi (volitelně) / PowerLAN
EDGE / GPRS / UMTS (3G) modem (volitelně)
Stereo reproduktory 2 x 10 watt RMS (volitelně)

42" TFT LCD (LED podsvit)
Surface Accoustic Waves - SAW (akustický)
1080 x 1920 px (9 : 16)
ocel / výběr barvy dle vzorníku RAL (volitelně)

Ostatní
napájení
rozměry (Š x V x H)
uchycení
hmotnost
provozní teplota
OS kompatibilita
spotřeba
branding
software

230V AC / 50Hz
714 x 1972 x 120 mm + 714 x 360 mm mm podstava
plechová podstava
cca 80 kg
+5°C ~ +35°C 
Windows 10 IoT
150 W
polep / řezaná grafika / sítotisk (volitelně)
ACIPC Kiosk Browser (volitelně)
komplexní software pro informační kiosky od Ki-Wi 
Digital (volitelně)
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